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DYNAMIKA NAWIERZCHNI DROGOWEJ PODATNEJ O SKOKOWO ZMIENNEJ 

SZTYWNOŚCI WARSTW ASFALTOWYCH – ANALIZA NUMERYCZNA  

ZAGADNIENIA 

 

Celem artykułu jest określenie wpływu skokowej zmienności sztywności warstw asfaltowych na przemieszczenia i odkształ-

cenia warstw asfaltowych kluczowych w wymiarowaniu nawierzchni drogowej przy obciążeniu pojazdem normowym porusza-

jącym się z prędkością typową. W tym celu wykorzystany zostanie model numeryczny nawierzchni drogowej, zaimplementowa-

ny w programie Abaqus, zwalidowany przy wykorzystaniu wyników obliczeń metodą analityczną z programu VEROAD. 

 

WSTĘP 

Określenie stanu przemieszczeń, naprężeń i odkształceń jest 
kluczowe w stosowanych obecnie metodach wymiarowania na-
wierzchni drogowej. Istnieje konieczność doskonalenia metod obli-
czeniowych uwzgledniających efekty, które do tej pory były nieroz-
ważane ze względu na trudności techniczne przeprowadzania 
takich analiz. Sprzyja temu rozwój metod numerycznych, który 
umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne określania (prognozowania) 
trwałości dróg. 

W praktyce inżynierskiej najpowszechniej stosowane są meto-
dy mechanistyczno-empiryczne projektowania nawierzchni drogo-
wej podatnej. Do ich stosowania niezbędna jest znajomość stanu 
naprężeń i odkształceń panujących w nawierzchni drogowej pod 
obciążeniem typowym. Zakłada ona zmęczeniowe kryterium utraty 
trwałości nawierzchni drogowej. Wykorzystuje się dwa mechanizmy 
zniszczenia: poprzez spękanie dolnych warstw nawierzchni asfalto-
wej pod wpływem naprężeń rozciągających oraz zniszczenie war-
stwy gruntu ulegającej deformacji trwałej [1]. Wymienione kryteria 
określają liczbę osi obliczeniowych, których przejazd powoduje 
zniszczenie nawierzchni. Opisywane są one, miedzy innymi, wzo-
rami empirycznymi według Instytutu Asfaltowego [1]. Powszechnie 
stosowana w celu wyznaczenia odkształceń analiza statyczna lub 
quasi-statyczna nawierzchni drogowej podatnej jest pewnym przybli-
żeniem, przypadkiem szczególnym, który nie uwzględnia efektów 
dynamicznego oddziaływania pojazdów na nawierzchnię asfaltową.  

 W typowych zakresach obciążeń stosowanie modelu statycz-

nego nie powoduje odbiegania otrzymywanych wyników od wyników 
dla modelu dynamicznego [2]. Istnieje jednak szereg przypadków 
szczególnych, w których uwzględnienie efektów dynamicznych 
możne mieć znaczący wpływ na otrzymane rezultaty.  

W praktyce inżynierskiej obliczenia zachowania nawierzchni 
asfaltowej pod wpływem obciążenia najczęściej wykonuje się po-
przez zastosowanie programów wykorzystujących metody transfor-
macyjne (np. VEROAD [3]), których rezultaty traktować można jako 
rozwiązania analityczne dokładne, lub przy zastosowaniu rozwiązań 
numerycznych, najczęściej metody elementów skończonych. Jej 
użycie pozwala wykonać obliczenia dla przypadków nietypowych 
oraz umożliwia uwzględnienie efektów dynamicznych. 

Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu skokowo zmien-
nych wartości modułów sprężystości warstw asfaltowych na stan 
przemieszczeń i odkształceń w nawierzchni drogowej pod obciąże-
niem standardowym kołem pojazdu poruszającego się z prędkością 
typową. Zmienna sztywność nawierzchni może mieć wpływ na 
odbicie fali między ośrodkami o zmiennej sztywności, a tym samym 
zwiększenie wpływu efektów dynamicznych. Dodatkowo przy sko-
kowo zmiennej sztywności występuje zjawisko koncentracji naprę-
żeń. 

1. MODEL MECHANICZNY NAWIERZCHNI DROGOWEJ  

 Jako podstawowy model mechaniczny nawierzchni drogowej 

podatnej uznaje się warstwową półprzestrzeń sprężystą. W praktyce 

inżynierskiej najczęściej zakłada się liniowo-sprężystą charaktery-

 
 

Rys. 1. a) Schemat obciążenia nawierzchni b) Schemat obciążenia nawierzchni – realizacja w programie 
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stykę materiałową poszczególnych warstw nawierzchni (model 

materiału Hooke’a) [4]. Należy jednak pamiętać, że beton asfaltowy 

charakteryzuje się lepko-sprężystymi własnościami materiałowymi. 

Z tego względu w modelu liniowo-sprężystym jako moduły spręży-

stości przyjmuje się moduły dynamiczne sztywności dla częstotliwo-

ści odpowiadającej charakterystycznej prędkości pojazdów drogo-

wych [5] 

W pracy rozpatrzono konstrukcję nawierzchni drogowej składa-

jącą się z warstw o liniowo sprężystych własnościach materiało-

wych. Warstwy modeli przyjęto jako jednorodne i izotropowe, o 

stałej grubości. Odpowiadają one rzeczywistym warstwom materia-

łowym nawierzchni drogowej. Ostatnia warstwa odpowiada gruntowi 

rodzimemu i teoretycznie powinna osiągać nieskończone wymiary. 

Założono ciągłość przemieszczeń między warstwami poszczegól-

nych materiałów, co fizycznie oznacza ich szczepność. 

Rozpatrzono pionowe obciążenie nawierzchni drogowej od 

standardowego pojazdu, poruszające się z prędkością typową 

równą v = 60 km/h. Dla standardowego pojazdu nacisk na oś obli-

czeniową wynosi 100 kN, co odpowiada naciskowi P = 50 kN poje-

dynczego koła pojazdu [6]. Przyjmuje się równomierny rozkład 

nacisku opony na nawierzchnię o intensywności równej p = 850 kPa 

[4]. Założenie o równomiernym oddziaływaniu opony na nawierzch-

nie oraz o kołowej powierzchni tego oddziaływania jest powszechnie 

przyjmowane, choć przybliżone. 

Prędkość z jaką poruszają się pojazdy można przeliczyć na od-

powiednią częstotliwość obciążenia, która ma kluczowy wpływ na 

odpowiedź nawierzchni drogowej ze względu na jej lepko-sprężyste 

własności. Również prędkość typowa równa v = 60 km/h odpowiada 

(według [5]) pewnej częstotliwości f cyklu obciążenia, dla której 

możemy określić moduły dynamiczne materiału E = |E*| w zespolo-

nym prawie Hooke’a:  

***  E                                           (1) 

przy 
 

tie  0*
, 

   tie0

*
, 

iEeE *
, f 2  (2) 

Jako moduły sprężystości warstw asfaltowych zależne od czę-
stotliwości obciążenia, a tym samym od prędkości pojazdu na na-
wierzchni, przyjęto odpowiednie moduły dynamiczne sztywności [5]. 
Przyjęto następującą wartość częstotliwości (f) od prędkości koła (v) 
( według [5] ) dla v = 60 km/h – f = 10,0 Hz: Własności betonu asfal-
towego silnie zależą od jego temperatury. W pracy ich moduły 
sprężystości przyjęto dla temperatury 10°C.  

Poszczególne wartości podano w tabeli 1. Dane pochodzą  
z pracy [5]. Warstwy asfaltowe nawierzchni zdefiniowano jako sko-

kowo zmienne wzdłuż płaszczyzny yz przechodzącej przez począ-
tek układu współrzędnych. Zmiana dotyczy wartości modułu spręży-
stości, który zmniejsza się około dwukrotnie.  

Tab. 1. Dane geometryczne i materiałowe warstw nawierzchni  
dla v = 60 km/h 

L

p 

Nazwa 

materiału 

Moduł 

Spręży-

stości 

[MPa] 

Współ-

czynnik 

Poissona 

[–] 

Gęstość 

objęto-

ściowa 

[kg/m3] 

Gru-

bość 

war-

stwy  

[cm] 

1 

Warstwa 

ścieralna z 

SMA 

9837 0,3 2565 4 

4918 0,3 2565 4 

2 

Warstwa 

wiążąca z 

betonu 

asfaltowego 

13818 0,3 2615 8 

6909 0,3 2615 8 

3 

Podbudowa 

z betonu 

asfaltowego 

12956 0,3 2623 19 

6478 0,3 2623 19 

4 

Podbudowa 

z kruszywa 

łamanego 

niezwiąza-

nego 

400 0,3 2250 20 

5 

Podłoże 

ulepszone 

(grunt 

stabilizo-

wany ce-

mentem) 

300 0,3 2050 15 

6 

Podłoże 

gruntowe 

rodzime 

100 0,35 1800 ∞ 

2. BUDOWA MODELU OBLICZENIOWEGO  

Budując model numeryczny nawierzchni drogowej należy roz-
patrzeć kilka istotnych czynników takich jak dobór wielkości mode-
lowanego obszaru, mającego symulować półprzestrzeń sprężystą, 
czy ustalenie siatki podziału na elementy skończone przyjętego 
obszaru i dobór tych elementów. Dodatkową trudność niesie rozpa-

 

 

Rys. 2.  a) Obszar modelu skończenie elementowego b)Warunki brzegowe na granicy rozważanego obszaru 
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trywanie zadania z uwzględnieniem efektów dynamicznych. Zna-
czenia nabiera wtedy dobór sposobu przyłożenia obciążenia. Doty-
czy to zarówno przyrostu obciążenia do wartości docelowej (p = 
850 kPa), jak i początkowego miejsca przyłożenia siły (zdefiniowana 
przez odległość d – patrz rysunek 1). Należy unikać efektu nagłego 
przyłożenia siły, które nie byłoby niewłaściwe z punktu widzenia 
rozpatrywanego problemu. Walidacje modelu numerycznego 
uwzgledniającego efekty dynamiczne szczegółowo opisano w pracy 
[2]. Budując model obliczeniowy z uwzględnieniem skokowo zmien-
nej sztywności warstw asfaltowych nawierzchni zastosowano 
wszelkie opisane tam zalecenia. Walidacja modelu w przywołanej 
pracy opiera się na porównywaniu wyników z rezultatami z progra-
mu VEROAD. 

W pracy półprzestrzeń została zamodelowana jako model trój-
wymiarowy – prostopadłościan o rozmiarach l × b × h. Wykorzysta-
no symetrię względem płaszczyzny xz, w ten sposób uzyskano 
model połówkowy. Przyjęto warunki brzegowe przedstawione na 
rysunku 2b. Na ścianach bocznych i w podstawie model pozbawio-
no przemieszczeń normalnych. Na ścianie bocznej równoległej do 
xz zamodelowano warunki brzegowe wynikające z symetrii. Osta-
teczne kluczowe wartości dotyczące modelu numerycznego zasto-
sowane w analizie przedstawione są w tabeli 2 

 

Tab. 2. Zestawienie danych przyjętych do tworzenia  
modeli numerycznych 

v [km/h] b [m] l [m] h[m] d [m] 

60 10 10 6 3 

3. ANALIZA WYNIKÓW  

Opracowując wyniki zwrócono uwagę na trzy kluczowe warto-
ści: maksymalne przemieszczenie pionowe na powierzchni na-
wierzchni asfaltowej wz, maksymalne odkształcenie rozciągające  
w dolnych warstwach podbudowy z betonu asfaltowego εxx oraz 
ekstremalne odkształcenie ściskające w gruncie rodzimym εzz. 
Porównano wartości tych parametrów dla analizy statycznej i dyna-
micznej dla prędkości 60 km/h przy jednorodnej nawierzchni. Wyniki 
przedstawione są w tabeli 3. Jednocześnie przeprowadzono analizę 
dla skokowo zmiennej sztywności nawierzchni drogowej (wyniki w 
tabeli 4). Wykres przemieszczenia w zależności od x dla nawierzch-
ni o stałych wartościach materiałowych przedstawiony jest na ry-
sunku nr 3, analogiczny wykres dla skokowo zmiennej sztywności 
przedstawia rysunek 4. 

Dla nawierzchni drogowej zmiany przemieszczeń ze względu na 
efekty dynamiczne przy stałych własnościach materiałowych są 
stosunkowo niewielkie i wynoszą 1,1%. Wynik ten jest spodziewany 
ze względu na duża masę nawierzchni, która sprawia, że efekty 

 
Rys. 3. Przemieszczenie wz na powierzchni górnej dla x = 0 i y = 0 w funkcji położenia środka powierzchni obciążenia wzdłuż osi  x dla obcią-
żenia poruszającego się z prędkością v = 60 km/h i obciążenia statycznego 

 
Rys. 4. Przemieszczenie wz na powierzchni górnej dla x = 0 i y = 0 w funkcji położenia środka powierzchni obciążenia wzdłuż osi x dla obcią-
żenia poruszającego się z prędkością v = 60 km/h i obciążenia statycznego 
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dynamiczne mają marginalne znaczenie. Dla nawierzchni o skoko-
wo zmiennej sztywności zmiana przemieszczenia sięga 2,99%. 
Zwiększenie względnej różnicy przemieszczeń w przypadku sta-
tycznym i dynamicznym zawdzięczamy dodatkowym efektom dy-
namicznym występującym w tym przypadku, takim jak odbicie fali 
na granicy dwóch ośrodków. 

Zwraca uwagę duża względna różnica odkształceń rozciągają-
cych w dolnych warstwach asfaltowych równa 7,77%. Należy zau-
ważyć, że różnica ta wynika nie tylko z efektów dynamicznych, ale 
również koncentracji naprężeń w miejscu skokowej zmiany modułu 
sprężystości. Wykresy prezentujące kluczowe odkształcenia  
w nawierzchni asfaltowej przedstawione są na rysunku 5 i 6. 

 
Tab. 3. Wyniki obliczeń kluczowych przemieszczeń i odkształceń 
przy stałych własnościach materiałowych nawierzchni asfaltowej 
Rodzaj analizy v [km/h] wz [mm] εxx [10-6] εzz [10-6] 

MES - statyczna - 0,181 35,3 -95,2 

MES - dynamiczna 60 0,183 34,3 -93,1 

Różnica [%] - 1,10 -2,83 -2,21 

PODSUMOWANIE 

Otrzymane wyniki potwierdzają niewielki wpływ efektów dynamicz-
nych w typowych przypadkach obciążeń na odkształcenia i prze-
mieszczenia nawierzchni drogowej podatnej. Jednocześnie pozwa-
lają stwierdzić, że w przypadku skokowo zmiennej sztywności 
warstw asfaltowych wpływ efektów dynamicznych istotnie się zwięk-
sza. Szczególnie istotna jest różnica w maksymalnych odkształce-
niach rozciągających na spodzie warstwy podbudowy asfaltowej, 
która ma swoje przełożenie na obliczenia trwałości nawierzchni ze 
względu na spękania zmęczeniowe. 

 
Tab. 4. Wyniki obliczeń kluczowych przemieszczeń i odkształceń 

przy skokowo zmiennych własnościach materiałowych  
nawierzchni asfaltowej 

Rodzaj analizy v [km/h] wz [mm] εxx [10-6] εzz [10-6] 

MES - statyczna - 0,268 79,18 -171,64 

MES - dynamiczna 60 0,276 85,33 -173,05 

Różnica [%] - 2,99 7,77 0,82 

 
 

 

 
Rys. 5. Odkształcenie  εxx  na spodzie warstwy podbudowy asfaltowej  w momencie położenia środka ciężkości powierzchni obciążenia w 
początku układu współrzędnych w zależności od zmiennej x dla obciążenia poruszającego się z prędkością v = 60 km/h i obciążenia statycz-
nego 

 
 

Rys. 6.  Odkształcenie  εzz  na powierzchni podłoża gruntowego w momencie położenia środka ciężkości powierzchni obciążenia w początku 
układu współrzędnych w zależności od zmiennej x dla obciążenia poruszającego się z prędkością v = 60 km/h i obciążenia statycznego 
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Flexible pavement dynamic response with sudden change of 
stiffness of asphalt layers - numerical analysis 

The main purpose of the paper is to obtain dynamic im-

pact of a sudden change of stiffness of asphalt layers on 

pavement’s displacements and strains, which are essential in 

pavement’s design. FE model created in Simulia Abaqus is 

used. Model is validated with analytical results from 

VEROAD. 
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